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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุด

มศึกษา 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณ

ะ/ภาควิชา  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  

NC490     การจัดการความรู้และเหมืองข้อมูล  

              (Knowledge Management and Data Mining) 

2. จ านวนหน่วยกิต   

3 หน่วยกิต  3(3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

 หมวดวิชาเอกเลือก 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี อัศวกุลชัย  

5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2559  นักศึกษาชั้นปีที่ 3/4 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

 ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 

ไม่มี 

8. สถานที่เรียน    
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ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์…….  อาคาร …7 ชั้น 3……  

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

ปี 2555 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

 

1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการคิดอย่างมีเหตุผล   

2. มีความรู้พื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการเบื้องต้นของการค้นหาความ

รู้จากฐานข้อมูล 

3. ให้เป็นผู้มีความรักในการแสวงหาความรู้   

และสามารถเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ   

เข้าด้วยกันและน ามาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ   

ภายใต้คุณธรรมและจริยธรรม 

2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

  1. เพ่ือศึกษาหลักการเบื้องต้นของการค้นหาความรู้จากฐานข้อมูล 

2. เพ่ือศึกษาส่วนประกอบของกระบวนการค้นหาความรู้  

3. เพ่ือศึกษาวิธีการทางสถิติท่ีใช้ในการค้นหาความรู้ 

   4.เพ่ือศึกษาหลักการของการขุดค้นข้อมูลวิธีการต่างๆ 

ของการขุดค้นข้อมูล 

   5. สามารถน าเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  

โดยอยู่ในกรอบของคุณธรรมและจริยธรรม 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

หลักการเบื้องต้นของการค้นหาความรู้จากฐานข้อมูล 

ส่วนประกอบของกระบวนการค้นหาความรู้ 

วิธีการทางสถิติท่ีใช้ในการค้นหาความรู้ ชนิดของข้อมูล 

การประมวลผลข้อมูล การส ารวจข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การดึงข้อมูล 

นิยามและหลักการของการขุดค้นข้อมูลวิธีการต่างๆ 
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ของการขุดค้นข้อมูล เทคนิคการแยกประเภทข้อมูล 

แผนผังต้นไม้การตัดสินใจและการประเมินประสิทธิภาพ Rule-Based 

Classifier การแบ่งกลุ่มแบบ Nearest-Neighbor Classifier และ 

Bayesian Classifier ฐานข้อมูลเสมือน 

รูปแบบการค้นหาและรูปแบบการหาค่าที่เหมาะสมท่ีสุด 

อัลกอริทึมในการท าเหมืองข้อมูล ต่างๆ 

 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิ

งานภาคสนาม/

การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย

ตนเอง 

บรรยาย 45 

ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษา 

สอนเสริมตามความต้

องการของนักศึกษาเ

ฉพาะราย 

มี 

 

การศึกษาด้วย

ตนเอง      90 

ชั่วโมง 

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิช

าการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ผู้สอนแจ้งแก่นักศึกษาเกี่ยวกับสถานที่ และเวลาเข้าพบ 

ในชั่วโมงแรกของการสอน 

- อาจารย์ผู้สอนจัดเวลา office hour ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

- มีวินัย  ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม 

- มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ 

- เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับของส่วนรวม 

-  มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม  

- มีความเสียสละและมีความอดทน 

1.2 วิธีการสอน  

            -  สอนโดยเป็นต้นแบบที่ดี เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษา 

            -  

มอบหมายงานให้นักศึกษาท างานท้ังที่เป็นงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 

โดยก าหนดเวลาส่งงานชัดเจน 

            -  บรรยาย/  ฝึกปฏิบัติ 

ในการวิธีการทางสถิติท่ีใช้ในการค้นหาความรู้ /  กรณีศึกษา/  

กิจกรรม (activity base) 

1.3 วิธีการประเมินผล 

- การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลาที่ก าหนด 

- การส่งงานที่ได้รับมอบหมายครบถ้วน 

- มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลได้อย่างถูกต้อง  

2. ความรู ้

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  

 มีความรู้พื้นฐานด้านการจัดการความรู้และเหมืองข้อมูล 

 มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
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 มีบุคลิกภาพของนักธุรกิจและรู้จักการเข้าสังคม 

 มีความรู้และตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม 

       2.2 วิธีการสอน 

บรรยาย  อภิปราย  กรณีศึกษา บทบาทสมมติ สถานการณ์จ าลอง 

และใช้ e-learning  

2.3 วิธีการประเมินผล 

            -  การน าเสนองานท่ีได้รับมอบหมาย  

            -  ทดสอบย่อยในห้อง 

            -  สอบกลางภาคและปลายภาค 

            -  ศึกษาและทดสอบย่อยผ่านระบบ e-learning 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 

 มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 

 มีความสามารถในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 มีความสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

3.2 วิธีการสอน 

กรณีศึกษา โครงงาน การแก้ปัญหา การจ าลองสถานการณ์ 

อภิปรายกลุ่ม ระดมสมอง 

3.3 วิธีการประเมินผล 

 สอบย่อย สอบกลางภาค และสอบไล่ปลายภาค 

โดยเน้นข้อสอบท่ีใช้การวิเคราะห์ การน าไปใช้การ      

                แสดงเหตุผล  ประเมินผลงานของนักศึกษา 

 

1. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒน

า  
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-  พัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 

และผู้เรียนกับผู้สอน 

-  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และให้รู้จักการมีภาวะผู้น า 

  -  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

-  สามารถปรับตัวให้กับสถานการณ์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

-  มีบุคลิกภาพท่ีดีท้ังภายในและภายนอก 

มีความสามารถในการเข้าสังคม 

4.2 วิธีการสอน 

            - มอบหมายงานทั้งงานเดี่ยว และงานกลุ่ม 

และการน าเสนอผลงาน 

            - การท ากิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

            - สถานการณ์จ าลอง 

    4.3 วิธีการประเมินผล 

 - ท าแบบทดสอบ  

              - การส่งงานผ่านระบบ e-mail  

              - ประเมินการน าเสนอผลงาน  

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

- ทักษะการคิดค านวณเชิงตัวเลข 

             -  ทักษะในการสื่อสาร ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน 

และการเขียน โดยการท างานกลุ่ม 

            -   ทักษะการสืบค้นข้อมูลจาก internet 

             -  ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือค านวณ น าเสนอ 

วิเคราะห์ และแปรผลข้อมูล 
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             -  ทักษะการเรียนรู้ด้วยระบบ e-learning  

             -  ทักษะในการน าเสนอข้อมูล โดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ 

และเทคโนโลยีที่เหมาะสม  

5.2 วิธีการสอน 

 -  

มอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกฝนด้วยตนเองจากโปรแกรมส าเร็จ

รูป    

-   มอบหมายค้นคว้าข้อมูลจาก website   และ สื่อการสอน  e-

learning  โดยเน้นข้อมูลเชิงตัวเลข และสถิติอ้างอิง 

          -   ฝึกทักษะทางการสื่อสาร 

5.3 วิธีการประเมินผล 

             -  ท ารายงาน และน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีประเภทต่างๆ 

             -  ท าแบบฝึกทักษะแบบ on-line 

 

เนื้อหาสาระส าคัญ (Body of Knowledge) 

 ความรู้และทักษะด้านการจัดการความรู้และเหมืองข้อมูลท่ีมีประสิท

ธิภาพ 

 ความรู้พื้นฐาน การค้นหาความรู้จากฐานข้อมูล 

ส่วนประกอบของกระบวนการค้นหาความรู้ 

วิธีการทางสถิติท่ีใช้ในการค้นหาความรู้ ชนิดของข้อมูล 

การประมวลผลข้อมูล การส ารวจข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 

การดึงข้อมูล นิยามและหลักการของการขุดค้นข้อมูลวิธีการต่างๆ 

ของการขุดค้นข้อมูล 

 ความรู้เกี่ยวกับ เทคนิคการแยกประเภทข้อมูล 

แผนผังต้นไม้การตัดสินใจและการประเมินประสิทธิภาพ Rule-

Based Classifier การแบ่งกลุ่มแบบ Nearest-Neighbor 

Classifier และ Bayesian Classifier ฐานข้อมูลเสมือน 
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รูปแบบการค้นหาและรูปแบบการหาค่าที่เหมาะสมท่ีสุด 

อัลกอริทึมในการท าเหมืองข้อมูล ต่างๆ 

 สามารถอธิบายถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาความรู้ด้านการจั

ดการความรู้และเหมืองข้อมูล  เพ่ือไปประยุกต์ใน กรณีตัวอย่าง 

รวมถึงแนวคิดใหม่ทางการจัดการความรู้และเหมืองข้อมูล 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปด

าห์ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ าน

วน 

(ชม

.) 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

1 ความรู้พื้นฐานการ

ค้นหาความรู้จากฐ

านข้อมูล 

knowledge 

discovery from 

data 

3 น าเสนอประมวลรายวิชา มคอ.3  

ก าหนดกติกาการเรียนการสอน 

รศ.ดร.สุ

วรรณี  

อัศวกุลชั

ย 

2 ส่วนประกอบของก

ระบวนการค้นหาค

วามรู้ 

 

3 นักศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายด้วยระ

บบ  

e-learning system 

และซักถามข้อสงสัย  

พร้อมฟังบรรยายเพิ่มเติมในห้องเรียน 

โดยใช้ power point  เป็นสื่อ 

รศ.ดร.สุ

วรรณี  

อัศวกุลชั

ย 

3 วิธีการทางสถิติท่ีใ

ช้ในการค้นหาควา

มรู้ 

3 นักศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายด้วยระ

บบ  

e-learning system 

และซักถามข้อสงสัย  

พร้อมฟังบรรยายเพิ่มเติมในห้องเรียน 

โดยใช้ power point  เป็นสื่อ 

รศ.ดร.สุ

วรรณี  

อัศวกุลชั

ย 
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สัปด

าห์ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ าน

วน 

(ชม

.) 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

4 ชนิดของข้อมูล  3 นักศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายด้วยระ

บบ  

e-learning system 

และซักถามข้อสงสัย  

พร้อมฟังบรรยายเพิ่มเติมในห้องเรียน 

โดยใช้ power point  เป็นสื่อ 

รศ.ดร.สุ

วรรณี  

อัศวกุลชั

ย 

5 การประมวลผลข้อ

มูล 
3 นักศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายด้วยระ

บบ  

e-learning system 

และซักถามข้อสงสัย  

พร้อมฟังบรรยายเพิ่มเติมในห้องเรียน 

โดยใช้ power point  เป็นสื่อ 

รศ.ดร.สุ

วรรณี  

อัศวกุลชั

ย 

6 การส ารวจข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
3 นักศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายด้วยระ

บบ  

e-learning system 

และซักถามข้อสงสัย  

พร้อมฟังบรรยายเพิ่มเติมในห้องเรียน 

โดยใช้ power point  เป็นสื่อ 

รศ.ดร.สุ

วรรณี  

อัศวกุลชั

ย 

7 การดึงข้อมูล  3 นักศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายด้วยระ

บบ  

e-learning system 

และซักถามข้อสงสัย  

พร้อมฟังบรรยายเพิ่มเติมในห้องเรียน 

โดยใช้ power point  เป็นสื่อ 

รศ.ดร.สุ

วรรณี  

อัศวกุลชั

ย 

8  

9 นิยามและหลักการ  นักศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายด้วยระ

บบ  

รศ.ดร.สุ
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สัปด

าห์ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ าน

วน 

(ชม

.) 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

ของการขุดค้นข้อมู

ลวิธีการต่างๆ 

ของการขุดค้นข้อมู

ล  

e-learning system 

และซักถามข้อสงสัย  

พร้อมฟังบรรยายเพิ่มเติมในห้องเรียน 

โดยใช้ power point  เป็นสื่อ 

วรรณี  

อัศวกุลชั

ย 

10 เทคนิคการแยกประ

เภทข้อมูล 

แผนผังต้นไม้การตั

ดสินใจ 

 นักศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายด้วยระ

บบ  

e-learning system 

และซักถามข้อสงสัย  

พร้อมฟังบรรยายเพิ่มเติมในห้องเรียน 

โดยใช้ power point  เป็นสื่อ 

รศ.ดร.สุ

วรรณี  

อัศวกุลชั

ย 

11 และการประเมินปร

ะสิทธิภาพ Rule-

Based Classifier  

 นักศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายด้วยระ

บบ  

e-learning system 

และซักถามข้อสงสัย  

พร้อมฟังบรรยายเพิ่มเติมในห้องเรียน 

โดยใช้ power point  เป็นสื่อ 

รศ.ดร.สุ

วรรณี  

อัศวกุลชั

ย 

12 การแบ่งกลุ่มแบบ 

Nearest-

Neighbor 

Classifier และ 

Bayesian 

Classifier  

 นักศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายด้วยระ

บบ  

e-learning system 

และซักถามข้อสงสัย  

พร้อมฟังบรรยายเพิ่มเติมในห้องเรียน 

โดยใช้ power point  เป็นสื่อ 

รศ.ดร.สุ

วรรณี  

อัศวกุลชั

ย 

13 ฐานข้อมูลเสมือน   นักศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายด้วยระ

บบ  

e-learning system 

รศ.ดร.สุ

วรรณี  

อัศวกุลชั
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สัปด

าห์ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ าน

วน 

(ชม

.) 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

และซักถามข้อสงสัย  

พร้อมฟังบรรยายเพิ่มเติมในห้องเรียน 

โดยใช้ power point  เป็นสื่อ 

ย 

14 รูปแบบการค้นหา  นักศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายด้วยระ

บบ  

e-learning system 

และซักถามข้อสงสัย  

พร้อมฟังบรรยายเพิ่มเติมในห้องเรียน 

โดยใช้ power point  เป็นสื่อ 

รศ.ดร.สุ

วรรณี  

อัศวกุลชั

ย 

15 รูปแบบการหาค่าที่เ

หมาะสมท่ีสุด 

อัลกอริทึมในการ

ท าเหมืองข้อมูลต่าง

ๆ 

 นักศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายด้วยระ

บบ  

e-learning system 

และซักถามข้อสงสัย  

พร้อมฟังบรรยายเพิ่มเติมในห้องเรียน 

โดยใช้ power point  เป็นสื่อ 

รศ.ดร.สุ

วรรณี  

อัศวกุลชั

ย 

16 FINAL EXAM 



 มคอ. 3 
 

  
 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม

ที่  

 

ผลการเรีย

นรู*้  

 

วิธีการประเมิน  

 

 

ก าหนดเว

ลาการประ

เมิน 

(สัปดาห์ที)่ 

สัดส่วนของกา

รประเมินผล 

 

1  

สอบ 

กลางภาค 

ปลายภาค 

 

8 

16 

 

30% 

30% 

2  ท าแบบฝึกหัด  10% 

3  Assignment   10% 

4  Project 
 20% 

   รวม 100% 

* 

ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อ

ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

NC356/NC307  
วิศวกรรมซอฟท์แ
วร ์
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Powerpoint  ในวิชา Knowledge Management and Data 

Mining 

2. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
U. Fayyad, G. Grinstein, and A. Wierse, Information Visualization in Data Mining and 
Knowledge Discovery, Morgan Kaufmann, 2001 

3. ต าราและเอกสาร 
1. S. Chakrabarti. Mining the Web: Statistical Analysis of Hypertex and Semi-Structured Data. 

Morgan Kaufmann, 2002 
2. R. O. Duda, P. E. Hart, and D. G. Stork, Pattern Classification, 2ed., Wiley-Interscience, 2000 
3. T. Dasu and T. Johnson.  Exploratory Data Mining and Data Cleaning. John Wiley & Sons, 2003 
4. U. M. Fayyad, G. Piatetsky-Shapiro, P. Smyth, and R. Uthurusamy. Advances in Knowledge 

Discovery and Data Mining. AAAI/MIT Press, 1996 
5. J. Han, M. Kamber, and J. Pei, Data Mining: Concepts and Techniques. Morgan Kaufmann, 3rd ed. 

, 2011 
6. T. Hastie, R. Tibshirani, and J. Friedman, The Elements of Statistical Learning: Data Mining, 

Inference, and Prediction, 2nd ed., Springer, 2009 
7. B. Liu, Web Data Mining, Springer 2006 
8. P.-N. Tan, M. Steinbach and V. Kumar, Introduction to Data Mining, Wiley, 2005 
9. S. M. Weiss and N. Indurkhya, Predictive Data Mining, Morgan Kaufmann, 1998 
10. I. H. Witten and E. Frank,  Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques with 

Java Implementations, Morgan Kaufmann, 2nd ed. 2005 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

ผ่านระบบประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

- การสื่อสารผ่าน e-mail ของอาจารย์ผู้สอน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

-  ผลการทดสอบ 
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- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน  

- ประชุมการจัดการเรียนการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

- การสอบถามนักศึกษา 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรา

ยวิชา 

- ปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหัด   

 


